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ACTA DE LA SEGONA SESSIÓ DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 

PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA D’UN/A TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL (A1) 

 

 

Vila d'Argentona, comarca del Maresme, el dia dinou de setembre de dos mil divuit, 

es reuneixen els següents membres del Tribunal de l'esmentat concurs-oposició: 

 

President:  

Sra. Maite Pérez Vicente, funcionària d’habilitació estatal. Ajuntament d’Argentona. 

 

Vocals: 

Sr. Josep Barberà Boix, designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 

 

Suplent: Sr. Antoni Maymó Puig, Cap de negociat de serveis generals. Ajuntament 

d’Argentona. 

 

Vocal amb funcions de secretària: 

Sra. Míriam Tenas i Camps, funcionària d’habilitació estatal. Ajuntament 

d’Argentona. 

 

Excusa la seva assistència la Sra. Pierina Segalà España, designada per l’Escola 

d’Administració Pública de Catalunya. 

 

Existint el quòrum de constitució i essent les 9:30 hores del matí la Sra. presidenta 

declara constituït el Tribunal. 

 

Tot seguit, i essent les 10 hores, es procedeix a cridar als/les aspirants per tal de 

realitzar les entrevistes personals per valorar les competències i les habilitats de 

l’aspirant en relació amb el lloc de treball així com la comprovació dels mèrits 

al·legats, si el Tribunal ho considera. 

 

Un cop valorats els mèrits aportats per part dels/les aspirants i finalitzada 

l’entrevista, la suma de totes les puntuacions obtingudes en cada una de les fases 

de les proves d’oposició i de la fase de concurs, és la següent: 

 

DNI 
Resultat fase 

OPOSICIÓ 

Resultat fase 

CONCURS 
ENTREVISTA 

Resultat  

TOTAL 

** *** 886 J 17.25 punts 4.3 punts 1 punt 22.55 punts 

** *** 663 Q 10.5 punts 2.4 punts 1 punt 13.9 punts 

** *** 307 C 12.5 punts 2 punts 1 punt 15.5 punts 
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Vist el resultat anterior, el Tribunal proposa la llista per cobrir interinament 

possibles vacants o substitucions temporals del lloc de treball de Tècnic/a 

d’Administració Especial, grup A1, durant el termini de dos anys des de la 

formalització de la llista d’espera, estarà formada per les següents persones i en el 

següent ordre: 
 

1r  ** *** 886 J Sr. David Aguila Rodríguez 

2n ** *** 307 C Marti Velasco Formiga 

3r ** *** 663 Q Maria del Carmen Muñoz Pérez 

 

 

I perquè així consti, aixeco la present acta, essent les 11:30 hores, la qual després de 

llegida i trobada conforme signen els membres del Tribunal, davant meu del què, 

com a secretària del Tribunal, certifico. 
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